
välkommen till
MIDSOMMARKURS 

på NÄÄS 2014
Vi tackar för din anmälan och hälsar dig hjärtligt välkommen till årets kurs!

Alla kursdeltagare är välkomna till vår öppningskväll fredag den 13 juni. Efter en samling 
på slottet kl. 18.00 för information och presentation av kurser och lärare, ses vi i Lekhuset 
ca 19.00, där vi först äter middag med kakbuffé och sen dansar resten av kvällen. 
Bagaregårdens Spelmanslag gästar oss, så vi kan sätta Lekhuset i gungning på allvar!

Deltagare i kickstart-kursen i tango samt i låtkurs och durspelskurs, som båda startar på 
 fredagen kl. 14.30, samlas vid Lekhuset kl. 14.15.

Ska du bo på Nääs från fredag 13 juni, bör du infinna dig mellan kl. 15.00 och 17.30. Vi 
finns då på Björkenääs, se karta på baksidan, för att hjälpa dig med inkvarteringen.

Du som har helpension behöver vara på plats senast 19.00 dagen före din första kursdag. 
Ring gärna och meddela ungefärlig ankomsttid. 

OBS! Morgonsamling varje dag kl. 9.00 vid Lekhuset. Här får du också information 
när du kommer till din första kursdag. Tisdag 17/6 och onsdag 18/6 samlas vi vid 
Slöjdlärarseminariet.

Vänd



Med i ditt bagage kan du behöva:

•  Sänglinne, handduk

•  Bad- och regnkläder

•  Bra dansskor

• Kläder för arbete ute och inne

•  Bandspelare till låtkurs

•  Skrivmtrl/laptop för skrivarkurs

• Akvarellmaterial

• Skrivmaterial för berättarkurs

• Musikinstrument

• Idéer till morgonsamlingar

• Fotografier eller film  
 från tidigare  kurser

•  Folkdräkt, några finns att hyra

•  Ditt goda och glada humör

Närmaste järnvägsstation är Floda, mellan Göteborg och Alingsås. Pendeltåg avgår 
varje halvtimma mellan Göteborg och Alingsås. Om du meddelar din ankomsttid senast 
onsdag 11 juni, så försöker vi att ordna hämtning, tel. 0768-3578 99 

Parkeringen på Nääs är avgiftsbelagd. Kommer du med bil, behöver du ett parkerings-
tillstånd. Kör då först till Björkenääs, där dessa delas ut. Parkering vid Lekhuset eller 
Björkenääs.

Har du frågor, hör av dig på telefon 
0768-3578 99

Väl mött på Nääs! 

Missa inte midsommar och 
avslutningen på Nääs Slott !
När kursen är slut börjar festen! Stanna kvar 
och upplev midsommar på Nääs, en folkfest i 
dagarna två. Du är mycket välkommen att delta 
i förberedelserna och dansuppvisningarna. 
Vår egen kurs avslutning hålls på midsommar
dagens kväll.


